
REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ                                   
„W krainie zwierz ąt” 

1.Organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach 
ul. Sienkiewicza 10 a 
tel. 71 31 79 170 
gok@malczyce.wroc.pl 
2. Cele: 
- popularyzacja piosenki  w języku polskim 
- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży 
- przełamywanie tremy przed publicznym występem 
- promowanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży 
- rozwijanie wrażliwości muzycznej i radości śpiewania 
- pozyskanie nowej wiedzy, zdobycie doświadczenia  
- integracja i dobra zabawa 
3. Uczestnicy: 
podział w/g kategorii wiekowych: 
- przedszkole 
- szkoła podstawowa kl. I-III 
- szkoła podstawowa klasy IV – VI 
- gimnazjum 
- liceum 
4. Termin imprezy: 
 - konkurs  odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r. o godz.10.00 w sali widowiskowej GOK              
w Malczycach. Laureaci otrzymają nagrody, dyplomy, wystąpią także podczas imprezy 
plenerowej 20 Festyn Dni Malczyc w dniu 24 czerwca 2018 r.(niedziela) 
- regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne na stronie Urzędu Gminy 
www.malczyce.wroc.pl oraz facebooku: GOK Malczyce  
- kartę zgłoszenia należy do dnia 7 maja 2018 (poniedziałek) dostarczyć osobiście do biura 
GOK w Malczycach, ul. Sienkiewicza 10a, 55-320 Malczyce lub przesłać za pośrednictwem 
adresu internetowego:  gok@malczyce.wroc.pl – skan z podpisem rodzica. 
5. Warunki uczestnictwa: 
- w konkursie mogą wziąć udział soliści oraz grupy wokalne do 4 osób. Wyklucza się udział 
grup tanecznych 
- uczestnikami konkursu mogą być osoby zamieszkujące gminę Malczyce 
- dobór repertuaru: każdy solista i każda grupa prezentuje 1 piosenkę w języku  polskim, 
tematycznie związaną z jakimś zwierzęciem, niekoniecznie domowym. 
- akompaniament: własny akompaniament na żywo, półplayback, 
6. Kryteria oceny: 
- dobór repertuaru 
- sposób wykonania oraz interpretacja 
- ogólny wyraz artystyczny 
- oryginalność i styl 
7. Organizator zapewnia: 
- nagłośnienie, obsługę akustyka 
- keyboard 
8. Przepisy ogólne  
 - Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, 
 a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością- dopuszcza się możliwość zmiany 
repertuaru, należy tego dokonać nie później niż 3 dni przed  konkursem, 
 


